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Pakt na rzecz Dostępności plus 2018-2025. 

 Niepełnosprawni muszą mieć pomoc w przełamywaniu barier, na ten cel już teraz 

zarezerwowaliśmy 23 mld zł – podkreślił w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki inaugurując 
program Dostępność plus. Premier podpisał w 23 kwietnia 2018 r. Pakt na rzecz Dostępności 

plus 2018-2025. 

Premier Mateusz Morawiecki podpisał w poniedziałek Pakt na rzecz Dostępności plus 

2018-2025. To wspólna deklaracja rządu, organizacji pozarządowych, a także 
przedstawicieli firm, którzy mają działać na rzecz likwidacji barier w życiu osób                            

z niepełnosprawnością. 

 Sygnatariusze dokumentu będą się kierować ideą dostępności i równego traktowania 
oraz wspólnie dążyć do wyrównania szans i dostępu wszystkich obywateli do otoczenia 

fizycznego, społecznego, kulturalnego, rekreacji, wypoczynku, sportu, opieki zdrowotnej, edukacji, 

pracy, transportu, informacji i środków komunikacji. 

Czym jest program Dostępność plus? 

 Celem programu Dostępność plus jest podniesienie jakości i zapewnienie niezależności 

życia wszystkich obywateli, w tym osób starszych i osób z trwałymi lub czasowymi 

ograniczeniami. Służyć temu ma poprawa dostępności przestrzeni publicznej, produktów i usługach 
w aspekcie architektonicznym, informacyjnym i komunikacyjnym. 

Działania na rzecz Dostępności plus mają być realizowane w ośmiu obszarach: 
architektura, transport, edukacja, służba zdrowia, cyfryzacja, usługi, konkurencyjność                      
i koordynacja. 

Dla kogo jest program Dostępność plus? 

Beneficjentami programu będą nie tylko osoby z niepełnosprawnościami czy starsze. Szacuje się, że 

nawet 30 proc. społeczeństwa może mieć trwałe lub czasowe ograniczenia w mobilności czy percepcji. 

Są to nie tylko ludzie poruszający się przy pomocy kul, lasek, balkoników, protez, wózków 
inwalidzkich, niesłyszący, niedowidzący, z trudnościami manualnymi i poznawczymi po udarze czy też 

chorujący na Alzheimera, ale także kobiety w ciąży, osoby z wózkiem dziecięcym, z ciężkim bagażem 
oraz słabsze fizycznie. 

Skąd pieniądze? 

 Wartość inwestycji przyczyniających się do realizacji Programu wyniesie w perspektywie lat 2018-

2025 ok. 23 mld zł. Źródłami finansowania są fundusze europejskie, tzw. fundusze norweskie i EOG 

oraz publiczne środki krajowe (budżet państwa, środki jednostek samorządu terytorialnego, środki 
PFRON). Skala inwestycji jest duża, ale nie spowoduje istotnego obciążenia dla budżetu kraju czy 

samorządów, gdyż program został zaplanowany na kilka najbliższych lat 

 

  Więcej informacji: 

➡http://niepelnosprawni.pl/ledge/x/650558;jsessionid=E6EA39DFDB295DD774135624A5E17B8A 
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Połowa stron www administracji jest niedostępna 

 dla osób z niepełnosprawnościami 

 

 

 W 2018 r. 48,2 proc. stron www było dostosowanych dla takich osób. 

Fundacja Widzialni bada dostępność dla osób z niepełnosprawnością serwisów internetowych                     

w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem serwisów administracji publicznej w tym m.in. 

najważniejszych osób i instytucji, ministerstw, a także innych instytucji publicznych. Badane są także 

wybrane e-usługi, oferowane przez państwo. Od 2013 r. publikuje na ten temat raporty. 

 Jak wynika z raportu, wśród sześciu stron najważniejszych osób i instytucji w państwie 

ocenę dostateczną, jeśli chodzi o dostępność dla osób z niepełnosprawnościami, 

otrzymały: sejm.gov.pl, premier.gov.pl i prezydent.pl. Ocenę niedostateczną - trybunał.gov.pl, sn.pl, 

senat.gov.pl. 

 W tym roku – wśród zbadanych 19 serwisów ministerstw – żaden nie otrzymał oceny 

bardzo dobrej. Ocenę dobrą otrzymały serwis ministerstw: rolnictwa i rozwoju wsi, finansów                          

i ministerstwa inwestycji i rozwoju. 

 Ocenę dostateczną otrzymały serwisy ministerstwa spraw wewnętrznych i administracji, 

ministerstwa sportu i turystyki, ministerstwa infrastruktury, ministerstwa edukacji narodowej, 

ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej, ministerstwa przedsiębiorczości i technologii, 

ministerstwa nauki i szkolnictwa wyższego. 

Wśród dziewięciu serwisów z ocenami niedostatecznymi znalazły się strony www m.in. 

ministerstw: zdrowia, kultury i dziedzictwa narodowego, sprawiedliwości, cyfryzacji, spraw 

zagranicznych, czy obrony. 

 Wśród 23 instytucji samorządowych i administracji centralnej w terenie (strony 

internetowe urzędów wojewódzkich miast) – cztery strony zostały ocenione na trójkę – 

poznan.uw.gov.pl, kielce.uw.gov.pl, lublin.uw.gov.pl, duw.pl. Pozostałych 19 stron otrzymało ocenę 

niedostateczną. 

 Największe problemy, w ramach badanych e-usług, na jakie wskazali eksperci to: niepoprawnie 

ładujący się formularz wniosku (np. w programie rodzina 500 plus), co utrudniało jego wypełnienie. 

 

 Więcej informacji   

➡ http://niepelnosprawni.pl/ledge/x/649577 
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VIII edycja Konkursu  

„Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami” 

 

 

 Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił Konkurs „Wielkopolska Otwarta dla Osób                     

z Niepełnosprawnościami”. Zgłoszenia można składać do 30 kwietnia 2018 r. 

  I. Podstawa prawna: 

Konkurs ogłasza się na podstawie Uchwały Nr 5107/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego                 

z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie przeprowadzenia Konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Osób                

z Niepełnosprawnościami”. 

 II. Cel konkursu: 

Celem Konkursu jest nagrodzenie/ wyróżnienie inicjatyw/ działań zrealizowanych w roku 2017 i/lub 

2018 w wielkopolskich społecznościach lokalnych na rzecz włączenia osób z niepełnosprawnościami                   

i ich otoczenia w życie społeczne i zawodowe przez organizacje, instytucje i inne podmioty społeczne 

(również w partnerstwie). Konkurs jest konkursem otwartym. 

 III. Termin realizacji: 

Konkurs rozpoczyna się z dniem ogłoszenia, tj. 1 kwietnia 2018 roku i trwać będzie 30 dni 

kalendarzowych. 

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi nie później niż do dnia 30 maja 2018 roku. 

Zakończenie Konkursu nastąpi nie później niż 30 czerwca 2018 roku. 

 IV. Podmioty uprawnione do składania ofert: 

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są organizacje, instytucje i inne podmioty społeczne, 

również działające w partnerstwie, działające na rzecz wsparcia osób z niepełnosprawnościami. 

 

 Więcej informacji: 

➡ http://kalendarz.ngo.pl/wiadomosc/2174475.html 
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Dokonuje rzeczy niemożliwych.... 

 

 

 Choć jest niepełnosprawny, nie przeszkadza mu to w realizacji marzeń. Sergio Aznárez Rosado 

może podróżować dzięki wsparciu swojego brata. Rodzeństwo realizując swoją wielką pasję, sięga 

coraz dalej. 

Sergio oraz jego starszy brat Juan odwiedzili już wspólnie wiele miejsc na świecie. Podróże nie 

tylko wzmocniły ich braterską miłość, ale okazały się mieć też doskonały efekt terapeutyczny dla 

zmagającego się z wieloma dolegliwościami Sergio. Dzieciństwo chłopaka było naznaczone było 

wieloma trudnościami. Hiszpan urodził się z przypadłością znaną jako mikroftalmia (małoocze). 

Oznacza to, że gałki oczne nie wykształciły się u niego w dostatecznym stopniu. Jak wyjaśniła jego 

matka, były wielkości główek od szpilki. Tuż po urodzeniu, zanim jeszcze opuścił szpital, zostały one 

chirurgicznie usunięte. Ale to nie był koniec jego problemów. Gdy skończył 6 lat, zdiagnozowano u 

niego autyzm.  

Okazało się, że kapitalny wpływ mają na Sergio podróże. To było duże zaskoczenie. Osoby 

cierpiące na autyzm z reguły bardzo źle reagują na zmianę otoczenia czy rewolucję w planie dnia, 

dlatego jego matka z dużymi obawami przygotowywała się na pierwszy duży wspólny wyjazd do 

Tajlandii. Tymczasem podróż okazała się strzałem w dziesiątkę. Sergio zareagował entuzjastycznie na 

wyprawę na drugi koniec świata. Dwudziestodniowa wizyta w Azji okazała się dla niego wspaniałym 

doświadczeniem. Chłopak błyskawicznie zaadaptował się w nowym miejscu i jak podsumowała jego 

matka, ucieszył się z wyjazdu bardziej niż pozostali członkowie rodziny (...) 

 O Sergio powstał dokument "True smile" ("Prawdziwy uśmiech") - inspirujący film                                

o przezwyciężaniu własnych słabości a dodatkowo pokazujący, że niepełnosprawność wcale nie musi 

oznaczać wykluczenia. 

https://www.youtube.com/watch?v=H_6PWxIDAVw 

 

 cd. historii tutaj: 

➡  

https://www.wp.pl/?paid=6233740040959617&service=turystyka.wp.pl 

https://turystyka.wp.pl/urodzil-sie-bez-oczu-potem-zdiagnozowano-u-niego-autyzm-dokonuje-rzeczy-

niezwyklych-6233740040959617a 

 

 

Zebranie i opracowanie powyższych informacji: 

Małgorzata Sajkiewicz, Stowarzyszenie Wspólnota Bona Fide 
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